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КОНСПЕКТ 

 
за провеждане на писмен изпит за оформяне на годишна оценка 
по Математика - ООП за 12 клас, профилирана подготовка, Профил: 
„Предприемачески“, самостоятелна – над 16 г. форма на обучение,  учебна 2021/2022 
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I. Статистика 

1. Групиране на данни. Хистограма и полигон 
2. Таблица и графично представяне на акумулираните честоти 
3. Групиране на данни, хистограма, полигон и акумулирани честоти с използване на Excel 
4. Характеристики на разсейването 
5. Вероятност и статистическа честота 
6. Оценяване на неизвестен дял в генерална съвкупност чрез извадки 

II. Уравнения 

7. Модулни уравнения от вида 2ax bx c m    

8. Основни показателни уравнения 
9. Показателни уравнения, свеждащи се чрез полагане до квадратни уравнения 
10. Основни логаритмични уравнения 
11. Логаритмични уравнения, свеждащи се чрез полагане до квадратни уравнения 
12. Решаване на уравнения от вида sinx = a  
13. Решаване на уравнения от вида cosx = a 
14. Решаване на основни тригонометрични уравнения tgx =a и cotgx = a  
15. Тригонометрични уравнения, които се свеждат до квадратни 
16. Приложение на тригонометрията за решаване на геометрични задачи 

III. Неравенства 

17. Модулни неравенства от вида 2ax bx c m    и 2ax bx c m    

18. Ирационални неравенства от вида 2ax bx c mx n     и 2ax bx c mx n     
19. Основни показателни неравенства 
20. Основни логаритмични неравенства 

IV. Екстремални задачи 
21. Линейна и квадратна функция. Най-голяма и най-малка стойност 
22. Основни елементарни неравенства. Средноаритметично и средно геометрично 
23. Основни елементарни неравенства. Средно хармонично и средно квадратично 
24. Екстремални задачи в алгебрата 
25. Екстремални задачи в планиметрията 
26. Графични модели при решаване на екстремални задачи 
27. Практически задачи за намиране на най-голяма и най-малка стойност на елементарни 

функции 
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КРИТЕРИИ 
 

 
за оценяване постиженията на учениците при провеждане на писмен изпит  за оформяне 
на годишна оценка по Математика – ООП за 12 клас, профилирана подготовка, Профил: 
„Предприемачески“, самостоятелна – над 16 г. форма на обучение, учебна 2021/2022 
година 
 
При: 

- не по – малко от 25% от необходимите знания и умения по темата - Среден (3); 
- не по – малко от 50% от необходимите знания и умения по темата - Добър (4); 
- не по – малко от 75% от необходимите знания и умения по темата -  Много добър 

(5); 
- не по – малко от 90% от необходимите знания и умения по темата - Отличен (6). 

 
 
При тестови и писмени изпитвания върху всяка писмена работа, до всяка задача 
(компонент) са посочени точките, които тя носи при вярно решение и изпълнение. 

Оценката се определя по формулата „Оценка = 2 + K
N

.
4

” , където N е максималния брой 

точки за съответната писмена работа, а K са получените от ученика точки. Получената 
оценка се закръглява към най-близкото цяло число. 
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